
TWORZENIE FILMÓW jest jednym z modułów Programu szkoleniowego w
zakresie (audio)wizualnej narracji i komunikacji, opracowanego w ramach
projektu Com ON - Uwolnij swój potencjał w zakresie (audio)wizualnej
komunikacji.
 
Został opracowany w celu zaspokojenia potrzeb osób dorosłych uczących się i
zaoferowania im motywującego środowiska uczenia się, program opiera się na
czterech głównych dziedzinach: Narracja audiowizualna, Tworzenie �lmów,
Tworzenie obrazów i Ilustracje.
 
Więcej informacji na temat projektu Com ON i wszystkich modułów można znaleźć
pod adresem www.comon-project.eu
 

Praca ta jest licencjonowana na podstawie licencji międzynarodowej Creative Commons

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.  
 
 ** Projekt ten został s�nansowany przy wsparciu �nansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja

odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.  

Wprowadzenie

Tworzenie �lmów

http://www.comon-project.eu/


Podstawy! Pojęcia z zakresu cyfrowego wideo

Quiz nr 1

Etapy produkcji wideo

Quiz nr 2

Sprzęt i oprogramowanie wideo

Quiz nr 3

Najpopularniejsze rodzaje �lmów wideo

Quiz nr 4

Internetowe platformy wideo

Quiz nr 5



Opis treści

W tym module poznasz podstawowe fakty, liczby i wiedzę na temat tworzenia �lmów, które

pozwolą Ci świadomie nagrywać, edytować i publikować swoje pierwsze �lmy.

Zapoznamy Cię z podstawową terminologią tworzenia cyfrowych �lmów wideo, różnymi

etapami procesu tworzenia �lmów, otrzymasz kilka przydatnych informacji na temat sprzętu,

który można wykorzystać podczas �lmowania i montażu.
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Wprowadzenie



Na koniec zaprezentujemy to, co jest na topie, a co nie, jeśli chodzi o wideo online.

Moduł składa się z następujących działów:

Podstawy! Pojęcia z zakresu cyfrowego wideo1

Etapy produkcji �lmów wideo2

Sprzęt i oprogramowanie wideo3

Najbardziej popularne rodzaje �lmów wideo4

Platformy online do tworzenia �lmów wideo5



Cele nauczania

Kiedy ukończysz ten moduł, będziesz w stanie: 

docenić wpływ cyfrowego wideo (DV) na obecność w Internecie

ocenić, jaki sprzęt i oprogramowanie jest potrzebny do produkcji
cyfrowych �lmów wideo

rozpoznawać fazy produkcji wideo

poznać różne i popularne rodzaje tworzenia �lmów  

zaznajomić się z najpopularniejszymi urządzeniami do nagrywania
�lmów

dzielić się swoimi pomysłami wizualnymi online

Czas trwania tego modułu jest szacowany na 2 godziny.

Obejmuje on nawigację po wszystkich treściach, realizację proponowanych działań i quizy dla

każdej sekcji.

Oprócz czasu podstawowego, możesz spędzić tyle godzin, ile chcesz, badając każde z narzędzi i

możliwości wprowadzone w module.

Pamiętaj: Praktyka pomoże ci poprawić twoje umiejętności i kompetencje w dziedzinie

tworzenia �lmów wideo!



Praca ta jest licencjonowana na podstawie licencji międzynarodowej Creative Commons

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Aby zapoznać się z kopią niniejszej licencji, odwiedź stronę 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


KO NT Y NU U J

Lekcja 2 z 11

Podstawy! Pojęcia z zakresu cyfrowego wideo

Podstawy! Pojęcia z zakresu cyfrowego wideo

Podstawy! Terminologia z zakresu cyfrowego wideo.

Nie martw się, będzie też trochę oglądania!



Cyfrowy �lm wideo

Cyfrowe wideo, w odróżnieniu od starszego analogowego brata, jest

elektroniczną reprezentacją ruchomych obrazów wizualnych (wideo) w

postaci zakodowanych danych cyfrowych wyświetlanych w krótkim

odstępie czasu.  

Wow! To tyle naukowych treści, ile dostaniesz na tym kursie.  

Obejrzyj ten �lm, aby dowiedzieć się więcej szczegółów!

Analog vs digital video - Nicholas Pinenn

https://www.youtube.com/watch?v=5ABS6jvBHWY


Za każdym razem, gdy widzisz, albo na aparacie, ekranie komputera lub smartfonie, akronimy

H.264, MPEG-4, HDMI, DisplayPort, złącza DVI i SDI upewnij się, że wszystkie one dotyczą

cyfrowego wideo.

Cyfrowe �lmy mogą być:

kopiowane bez pogorszenia jakości

przechowywane na nośnikach cyfrowych (tj. komputerowe przechowywanie danych)

przesyłane przez Internet

KO NT Y NU U J



Nagrywanie

Capture (Przechwytywanie) oznacza nagrywanie dźwięku, obrazu wideo lub zdjęć jako

danych cyfrowych w pliku.

Klatka



Klatka to pojedyncze zdjęcie lub ujęcie, które jest jednym z wielu obrazów sekwencyjnych

składających się na �lm.



Częstotliwość klatek 

Częstotliwość klatek to liczba klatek wideo wyświetlanych na sekundę (FPS). Wyższa

częstotliwość odświeżania klatek generalnie zapewnia płynniejszy ruch na obrazie.

Na przykład, ludzki system widzenia może przetwarzać od 10 do 12 obrazów na sekundę i

odbierać je indywidualnie, podczas gdy wyższe wskaźniki są postrzegane jako ruch.

 

Większość �lmów, nawet tych nagranych w

aparacie fotogra�cznym lub smartfonie, jest teraz

kręcona z większą częstotliwością klatek, np. 30

FPS, 48 FPS lub 60 FPS.

Aby porównać, jak różne częstotliwości

wyświetlania klatek są odzwierciedlone

w jednym �lmie, wystarczy zobaczyć

poniższy �lm!



KO NT Y NU U J

Framerate Comparison 15/30/60/120fps

https://www.youtube.com/watch?v=pfiHFqnPLZ4


Rozdzielczość obrazu

to liczba pikseli, które mogą być wyświetlane na ekranie cyfrowym, zwykle podawana jako

szerokość x wysokość.

Najpopularniejsze rozdzielczości:

(480p) – 720 x480 –

NTSC DV (Telewizja) i standard DVD.

(720p) – 1280 x 720 –

Wideo HD o wysokiej częstotliwości wyświetlania klatek na sekundę, ale o wymiarach
mniejszych niż 1080p.

(1080p) – 1920 x 1080 –

Wideo HD z wysoką rozdzielczością.



ĆW I C ZE NI E

ĆWICZENIE 

Ponieważ średnia częstotliwość wyświetlania klatek dla �lmu cyfrowego wynosi 30 FPS (klatek

na sekundę), ile klatek będzie w 15-minutowym �lmie krótkometrażowym? Czy można

wykonać obliczenia?

Aby porównać, w jaki sposób rozdzielczość wyświetlania klatek zmieniła
się na przestrzeni lat, wystarczy zobaczyć poniższy �lm!

Screen Resolution Comparison [2017]

https://www.youtube.com/watch?v=qgr7MsjNMIw




Gotowy na quiz?

Powodzenia!
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Quiz nr 1



Pytanie

01/03

Jaki rodzaj sygnału wideo jest pokazany na zdjęciu?

Sygnał analogowy

Sygnał cyfrowy



Pytanie

02/03

Najpopularniejsza rozdzielczość wideo 1080p oznacza:

Wysoka rozdzielczość z 1080 pikseli x 1200 pikseli.

HD Ready z 1280 pikseli x 720 pikseli.

Wysoka rozdzielczość z 1920 pikseli x 1080 pikseli.

Standard DVD z 1080 pikseli x 480 pikseli.





Pytanie

03/03

Które z poniższych stwierdzeń są poprawne?

Cyfrowe �lmy wideo mogą być kopiowane bez pogorszenia jakości.

Cyfrowe �lmy wideo nie mogą być przesyłane strumieniowo przez Internet.

Cyfrowe �lmy wideo mogą być przechowywane na nośnikach cyfrowych, tj. komputerach.

DVI to skrót od Dual Visual Interconnection.
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Etapy produkcji wideo

Produkcja �lmu wideo obejmuje trzy różne fazy: przedprodukcyjną,

produkcyjną i postprodukcyjną.

Dowiedzmy się więcej o nich!



E TA P 1



Prace przedprodukcyjne

Jest to pierwsza faza produkcji �lmów wideo.

Obejmuje ona wszystkie działania, które mają miejsce przed faktycznym

nakręceniem �lmu.

Chcesz wiedzieć więcej?



Tworzenie pomysłów

Może to być praca indywidualna lub grupowa burza mózgów.

Pre-production 1



Pisanie scenariusza

Tekst napisany do �lmu.

Pre-production 2



Storybordy

Sekwencja rysunków, z instrukcjami i czasami dialogami, które reprezentują

zaplanowane ujęcia do �lmu.

Pre-production 3



Casting

Znalezienie odpowiednich osób do odgrywania ról w �lmie.

Pre-production 4



Filmowanie lokalizacji

Znalezienie wszystkich miejsc, w których będziesz �lmować.

Pre-production 5



Pozwolenia

Czasami potrzebne, np. jeśli nagrywasz na ulicy.

Pre-production 6



Logistyka

Zbieranie całego sprzętu i załogi na miejscu.

Pre-production 7



Ubezpieczenie

Niezwykle istotne, gdy chcesz być po bezpiecznej stronie.

Pre-production 8



E TA P 2

Łatwo, prawda?

Teraz kolej na drugi etap!



Produkcja

Jest to drugi etap produkcji wideo i polega na faktycznym nagrywaniu �lmu.

Poznajmy niektóre z kluczowych elementów tego etapu!



Rodzaje ujęć

Szeroki, Średni, Wąski (kliknij �lm, aby zobaczyć 15 różnych typów ujęć).

Production 1

15 Essential Camera Shots, Angles and Movements in Filmmaking

https://www.youtube.com/watch?v=7y0ouVBcogU


Ujęcie panoramiczne

Obracanie kamery na jej pionowej lub poziomej osi w celu zachowania widoku

poruszającej się osoby lub obiektu lub umożliwienia nagrywania panoramy.

Production 2



Przybliżanie

Przechodzenie do zbliżenia obrazu kogoś lub czegoś, przy użyciu obiektywu

zmiennoogniskowego lub podobnego obiektywu.

Production 3



Wybór mikrofonu

Wbudowany, mikrofon kierunkowy, mikrofon pałąkowy.

Production 4



Oświetlenie

Naturalne kontra Sztuczne.

Production 5



E TA P 3

Nagrywanie wiąże się z kilkoma rzeczami, o których należy pamiętać. Nie zniechęcaj

się, przy odrobinie praktyki, to będzie bardzo proste!

Ostatni etap czeka na ciebie!



Post-produkcja

Jest to ostatni etap produkcji wideo.

Obejmuje on wszystkie wydarzenia pomiędzy produkcją a stworzeniem ostatecznej

wersji �lmu.

Chcesz wiedzieć więcej?



Przechwytywanie obrazu

Importowanie obrazu wideo z oryginalnego urządzenia nagrywającego.

Post-Production 1



Przycinanie ujęć i tworzenie sekwencji

Ujęcia - małe fragmenty większego �lmu.

Przycinanie - służy do ukrywania części pliku lub ujęcia bez usuwania ich z

oryginalnego źródła.

Sekwencja - różnorodne, szerokie, średnie i wąskie ujęcia wideo zmontowane

razem, aby skrócić czas, zwiększyć zainteresowanie i pomóc widzowi w

efektywnym oglądaniu �lmu poprzez opowieść.

Oś czasu - pokazuje elementy składowe �lmu, takie jak zdjęcia, �lmy wideo,

klipy audio i tytuły w kolejności i czasie, w jakim pojawią się w �lmie.

Post-Production 2



Dodawanie tytułów i gra�ki

Napisy końcowe - obejmują obsadę, lakalizację i inne wykorzystane zasoby.

Post-Production 3



Dodawanie/edycja dźwięku

Ścieżki dźwiękowe lub efekty dźwiękowe - dodatkowy dźwięk dodawany jako tło lub w

celu wzmocnienia określonych punktów w obrazie.

Narracja - dźwięk jednej lub więcej osób, który został nagrany w celu wzmocnienia lub

pomocy w opowiedzeniu historii dla Twojego �lmu.

Post-Production 4



Zastosowanie efektów 1/2

Przejścia - ruchy wizualne w miarę jak jedno zdjęcie, ujęcie wideo lub tytuł zmienia

się w inne. Przejścia nie są stosowane bezpośrednio do klipów, ale służą do

przechodzenia z jednego klipu do drugiego, np. od wygasania do czerni.

 

Post-Production 5

6 Creative Video Editing Transitions For You To Try

https://www.youtube.com/watch?v=ADYSsiEQKtc


Zastosowanie efektów 2/2

Efekty wideo - umożliwiają dodanie efektów specjalnych do �lmu. Przykładem może

być dodanie efektu wideo z epoki �lmowej, który sprawi, że Twój �lm będzie wyglądał

jak stary �lm z epoki lub czarno-biały. Wybór efektów wideo można znaleźć w tym

materiale wideo!

Post-Production 6

My Top 10 Favorite Video Effects in Adobe Premiere Pro CC! (Edi…

https://www.youtube.com/watch?v=Dn-Aga6odKA


Eksportowanie

Powszechne typy plików wideo:

.avi (Audio Video Interleave)

Stworzone przez Microsoft. Wykorzystuje mniejszą kompresję niż MOV lub MPEG.

Obsługiwane przez prawie wszystkie komputery z systemem Windows. 

.mov (Apple Movie) 

Opracowane przez Apple Computer. Cross-Platform. Otwiera się dzięki funkcji

Apple QuickTime.

.mp4 (MPEG-4)

Opracowane przez Moving Pictures Expert Group. Dobrze skompresowane.

Powszechnie stosowany w Internecie.

.�v  (Flash Video)

Opracowane przez Adobe Systems. Powszechnie używany do dostarczania �lmów

wideo przez Internet za pomocą Flash Player. Używane przez YouTube, Hulu,

VEVO, VEVO itp.

 

Post-Production 7



ĆW I C ZE NI E

To wszystko jeśli chodzi o ostatni etap!

Jesteś teraz prawdziwym ekspertem w dziedzinie produkcji �lmów wideo!

Nadszedł czas, aby wcielić w życie to, czego dowiedziałeś się o

produkcji wideo!



ĆWICZENIE 

Napisz plan wieloetapowy własnego projektu produkcji wideo.



Gotowy na quiz?

Powodzenia!
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Pytanie

01/02

Wybierz prawidłowe stwierdzenie:

Pisanie scenariusza, casting i pozwolenia należą do fazy przedprodukcyjnej.

.avi jest plikiem dźwiękowym.

Ujęcie panoramiczne oznacza obracanie kamery na jej pionowej lub poziomej osi, aby utrzymać poruszającą
się osobę lub obiekt w polu widzenia lub pozwolić, aby �lm nagrywał panoramę.

W wąskim kadrze można zobaczyć całą postać człowieka.



Pytanie

02/02

Wybierz fałszywe stwierdzenie:

Powiększanie oznacza przejście do zbliżenia obrazu.

StoryBording to przygotowanie historii z kartonu.

.mov jest plikiem wideo używanym głównie na platformie MacOS, z Quick Time.

Wygasanie do czerni to efekt dźwiękowy w narzędziu do edycji.



 Kamera wideo

Prosta i łatwa obsługa

Lekcja 6 z 11

Sprzęt i oprogramowanie wideo

Sprzęt i oprogramowanie wideo

A PA R AT  K O MPA K T O WY K A ME R A  C Y F R O WA  DSL R SMA R T F O N



Odwracalny ekran LCD

HD1080

Dobry dla codziennych �lmów wideo

Przystępna cena (400-700 EUR)

Cyfrowy system jednoobiektywowy

Profesjonalny

Ciężki

HD1080

A PA R AT  K O MPA K T O WY K A ME R A  C Y F R O WA  DSL R SMA R T F O N



Możliwość używania wymiennych obiektywów

Głębokość pola widzenia (opcja kinowa)

Drogi (500-2500 EUR)

Prosta i łatwa obsługa

Funkcja stałego ujęcia w zaawansowanych modelach

Najlepszy do codziennego �lmowania

Oferuje jakość 4K

Przystępna cena, zwłaszcza w przypadku ofert operatorów telefonii komórkowej

A PA R AT  K O MPA K T O WY K A ME R A  C Y F R O WA  DSL R SMA R T F O N
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Dźwięk

Wbudowany mikrofon
Najlepsza jakość do 120 cm z



aparatu fotogra�cznego

Mikrofon kierunkowy
Cena 150-250 EUR

*Nagrywanie ukierunkowane
(odbiera dźwięki, na które jest

skierowany)
*Możliwość montażu na

kamerze

Bezprzewodowy mikrofon
lavalier ("lav")

Cena 250-500 EUR
*Szersze ujęcia, ludzie z dala od

kamery
*Najlepszy w hałaśliwych

miejscach



KO NT Y NU U J

Oświetlenie

Mikrofon pałąkowy
*Zaawansowana i kinowa

funkcja
*Wymaga, aby osoba
utrzymywała drążek

wysięgnikowy
*Doskonała jakość dźwięku

Dwupunktowy system
oświetlenia (dwa soft boxes), z

oświetleniem LED lub
�uorescencyjnym. Jest to

najlepsza opcja do oświetlenia
osoby znajdującej się przed

kamerą.



KO NT Y NU U J

Dodatkowy sprzęt do �lmowania

Światło pierścieniowe.  
Jest to najlepsza opcja do

oświetlenia twarzy.

Słońce, które daje ładne i
naturalne światło. Ponadto jest
ono bezpłatne. Jest ono jednak

ograniczone przez pogodę i
porę dnia.



Zapobiega ruchowi aparatu i zapewnia stabilność w kadrze, jak również pewne pożądane
wysokości.
 
Użycie statywu w �lmie/wideo jest często twórczym wyborem reżysera.

Zaprojektowany tak, aby trzymać kamerę w sposób zapobiegający lub kompensujący
niepożądane ruchy kamery, takie jak drgania kamery.
 

STAT Y W UPR ZĄŻ  DO  K A ME R Y ST E A DI C A M

STAT Y W UPR ZĄŻ  DO  K A ME R Y ST E A DI C A M



Statyw naramienny kamery stabilizuje się poprzez przesunięcie ciężaru kamery na ramiona
operatora.

Uchwyty stabilizatorów do kamer wideo wynalezione zostały przez Garretta Browna i
wprowadzone w 1975 roku.
 
Mechanicznie izoluje ruch operatora, pozwalając na płynne ujęcie, nawet gdy kamera porusza
się po nieregularnej powierzchni.

STAT Y W UPR ZĄŻ  DO  K A ME R Y ST E A DI C A M
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Oprogramowanie do edytowania (darmowe i
nieskomplikowane)

Platforma: MacOS, iOS

I MO V I E MO V I E  MA K E R DAV I N C I  R E SO LV E



Automatyczna edycja wideo

Edycja dźwięku i muzyki

Obsługa wideo HD & 4K

Ustawienia kolorów obrazu

Przycinanie i obracanie nagrań wideo

Stabilizacja obrazu

Efekty wideo i przejścia

Zmiana prędkości sygnału wizyjnego (prędkość w górę/spowolnienie w dół)

I MO V I E MO V I E  MA K E R DAV I N C I  R E SO LV E



Platforma: Windows

Narzędzie do dostosowywania nazwy

Narzędzie do tworzenia napisów

Automatyczne opcje �lmowania

Narracja osi czasu

Opcje efektów specjalnych

Przejścia

Szeroki wybór ścieżki dźwiękowej

I MO V I E MO V I E  MA K E R DAV I N C I  R E SO LV E



Platformy: MacOS, Windows.
 
Posiada narzędzia do korekcji kolorów, profesjonalnej postprodukcji audio i edycji wideo w
jednej aplikacji. Ta aplikacja jest idealna dla montażystów i kolorystów poszukujących
hollywoodzkich rozwiązań.

C O NT I NU E

Oprogramowanie do edycji (płatne i zaawansowane)

A DO B E  PR E MI E R E  PR O F I N A L  C UT  PR O AV I D ( ME DI A  C O MPO SE R )



Cena: 53 USD/miesiąc/użytkownik

Automatyczna edycja wideo

Projekty równoległe

Szablony gra�czne ruchu

Projekty współdzielone

Edycja VR (Rzeczywistość wirtualna)

Płaszczyzna obrotowa VR

Edycja dźwięku VR

Efekty

Nadawanie tytułów i gra�ka wideo



Cena: 300 USD/wersja nieograniczona + aktualizacje

Przenoszenie i przycinanie ujęć

Edycja wielu kamer

Efekt

Edycja VR 360 stopni

Odtwarzanie zestawu słuchawkowego VR

Zaawansowana korekcja kolorów

Ustawienia wstępne

Obsługa wideo HDR

A DO B E  PR E MI E R E  PR O F I N A L  C UT  PR O AV I D ( ME DI A  C O MPO SE R )

A DO B E  PR E MI E R E  PR O F I N A L  C UT  PR O AV I D ( ME DI A  C O MPO SE R )



Cena: 900 USD/rok/użytkownik

Edytuj za pomocą narzędzi - Oscar i Emmy - jako że większość głównych �lmów i
programów telewizyjnych jest redagowana w Media Composer

Pracuj z każdym rodzajem mediów

Uzyskaj niezrównaną wydajność

Przyśpieszanie edytowania wielokamerowego

Uzyskaj najbardziej niezawodne zarządzanie mediami w branży

ĆW I C ZE NI E



ĆWICZENIE 

Pobierz jeden z darmowych programów do edycji wideo i edytuj ostatnio nakręcony �lm.

Możesz użyć samouczka wideo!
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Quiz nr 3



Pytanie

01/06

Jaki sprzęt wideo jest pokazany na zdjęciu? (1/4)

Mikrofon kierunkowy

Aparat kompaktowy

Mikrofon Lavalier

Dwu-punktowy system oświetlania



Pytanie

02/06

Jaki sprzęt wideo jest pokazany na zdjęciu? (2/4)

Mikrofon kierunkowy

Aparat kompaktowy

Mikrofon Lavalier

Dwu-punktowy system oświetlania



Pytanie

03/06

Jaki sprzęt wideo jest pokazany na zdjęciu? (3/4)

Mikrofon kierunkowy

Aparat kompaktowy

Mikrofon Lavalier

Dwu-punktowy system oświetlania



Pytanie

04/06

Jaki sprzęt wideo jest pokazany na zdjęciu? (4/4)

Mikrofon kierunkowy

Aparat kompaktowy

Mikrofon Lavalier

Dwu-punktowy system oświetlania



Pytanie

05/06

Które z poniższych stwierdzeń jest poprawne?

Kamera DSLR posiada wymienne obiektywy.

Oprogramowanie do edycji DaVinci Resolve jest bardzo drogie.

"Lav" najlepiej jest używać w hałaśliwych miejscach i nagrywać ludzi z dala od kamery.

Steadicam został wprowadzony po raz pierwszy w 1955 roku w Niemczech.



Pytanie

06/06

Które z poniższych stwierdzeń są fałszywe?

Jedna osoba wystarcza do obsługi kamery i mikrofonu na wysięgniku.

Movie Maker działa na platformach iOS i MacOS.

Światło pierścieniowe jest najlepsze do walki bokserskiej.

Wbudowany mikrofon jest najlepszy do nagrywania dźwięków z odległości większej niż 3 metry.
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Najpopularniejsze rodzaje �lmów wideo



Przegląd �lmów wideo

Teraz bardziej niż kiedykolwiek, zaufane recenzje są nadrzędne dla konsumentów

dokonujących zakupów. Większość ludzi nie pomyśli o dokonaniu zakupu, chyba że

skonsultowali się najpierw z recenzjami online.

Opinie o produktach idą o krok dalej, pozwalając widzowi zobaczyć, jak działa dany produkt,

gdy słyszy opinie o produkcie od twórcy. Nic dziwnego, że #1 jest YouTube.

BluMaan Product Review w/ Modern Man TV | Original Styling Mer…

https://www.youtube.com/watch?v=NQfOatlLd3E
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Przewodniki Video (Jak to zrobić?)

Filmy wideo How-to (Przewodniki/ Jak to zrobić?) są chlebem powszednim in�uencerów.

Wiele kanałów jest poświęconych wyłącznie temu formatowi wideo i ma miliony

subskrybentów. Filmy wideo How-to są doskonałym połączeniem edukacji i

użyteczności, a widzowie nie mają ich wystarczająco dużo!

How to Apply Eyeshadow PERFECTLY (beginner friendly hacks)

https://www.youtube.com/watch?v=W4W-4VL1ABU
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Wideo blogi (Vlogi)

Kanały Vlog otrzymują setki milionów odsłon, ponieważ widzowie są uzależnieni od tego

autentycznego formatu wideo.  

Wielu urodowych in�uencerów, włącza vlogging do swoich kanałów (niektóre z nich mają

nawet całkowicie oddzielny kanał vloggingowy) i widzą wiele sukcesów na swoich �lmach

vloggingowych.

A Day in the Life of a Harvard Student

https://www.youtube.com/watch?v=35vY_c6h23I


KO NT Y NU U J



Wideo z gier 

Podczas gdy ta nisza nie odnosi się do twórców piękna, gra jest jednym z

najpopularniejszych formatów wideo na YouTube. Więc jeśli kochasz gry wideo, kanał

do gier może być świetnym pomysłem!

Chociaż, z drugiej strony, te �lmy z gry wydają się tak nudne dla wielu ludzi.

9 Minutes of New Gameplay - Call of Duty: Modern Warfare (4K 60…

https://www.youtube.com/watch?v=h53D0W6KHgQ
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Śmieszne �lmiki

Ludzie uwielbiają się śmiać! Według badań, śmieszne �lmiki są najbardziej prawdopodobnym

formatem wideo w celu osiągnięcia statusu "wirusowego".

Wirusowe znaczy, że rozprzestrzeniają się one online jak wirusy, ponieważ są one tak

zabawne, że ludzie przekazują je między sobą.

Wielu guru piękna włączyło formułę skit do swoich �lmów wideo w formie zabawnych,

wysoko wyprodukowanych intro.

The Expert (Short Comedy Sketch)

https://www.youtube.com/watch?v=BKorP55Aqvg
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Wideo produktowe

Wideo produktowe zostały rozsławione przez osoby związane z branżą urody na YouTube i

do dziś pozostają jednym z najpopularniejszych formatów wideo.

Filmy produktowe są również niezwykle popularne wśród marek, które polegają na nich aby

pokazywać swoje najnowsze produkty.

$35,000 LUXURY HAUL | Nicolette Gray

https://www.youtube.com/watch?v=2r-qXja9yPU
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Wideo z wyzwaniem

Od '10 faktów o mnie' do 'Wyzwania wiadra z lodem', �lmy z wyzwaniami cieszą się

ogromną popularnością na YouTube.

Ten format wideo pozwala użytkownikom na oglądanie, jak różni twórcy robią to samo

wyzwanie w swój własny, niepowtarzalny sposób.

Filmy z oznaczeniem do wyzwania zachęcają również użytkowników do dłuższego

pozostawania na stronie i wystawia ich na działanie nowych twórców.
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Celebrity Ice Bucket Challenge Compilation | TODAY

https://www.youtube.com/watch?v=ywLPt0cjGu0


Wideo rekomendacji

Jest to kolejny format wideo, który cieszy się dużą popularnością wśród osób z branży urody i

mody.

Filmy rekomendacji ("moje ulubione") dają widzom prywatne spojrzenie na produkty,

które YouTuber naprawdę uwielbia i używa.

Ma to kluczowe znaczenie dla podejmowania przez konsumentów decyzji o zakupie.



Inna grupa "Najlepszych Filmów" to różne kompilacje żartów, zabawnych �lmów,

wirusowych �lmów wideo, niepowodzeń miesiąca itp.
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WATCH and TRY TO STOP LAUGHING - Super FUNNY VIDEOS co…

https://www.youtube.com/watch?v=DODLEX4zzLQ


Filmy edukacyjne

Widzowie wideo online chcą, aby �lmy, które oglądają, były wartościowe - nic więc

dziwnego, że �lmy edukacyjne są popularnym formatem wideo.

Jako fanatyk mody lub szef kuchni francuskiej, możesz łatwo wpleść �lmy edukacyjne lub

poradniki do swojego programu.

Widzowie uwielbiają �lmy o składnikach do makijażu, etycznych markach odzieżowych, jak

gotować ratatouille, malować swój salon, jeździć na motocyklu lub... nagrywać wciągające

wideo.
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How to Shoot Video - DSLR Tutorial!

https://www.youtube.com/watch?v=NSgAnH88kXQ


Filmy o rozpakowywaniu produktów

Filmy o rozpakowywaniu produktów są ulubionym materiałem wideo realizowanym przez

YouTuberów i wygląda na to, że widzowie tak samo się nimi cieszą.

Filmy o rozpakowywaniu produktów stały się kluczową metodą podejmowania decyzji

zakupowych przez widzów.

Są one również doskonałym sposobem na to, aby marki mogły poinformować o nowych i

istniejących produktach.



ĆW I C ZE NI E

My new Laptop is not a ThinkPad...

https://www.youtube.com/watch?v=t-r_S94agBA


ĆWICZENIE

Weź kamerę, niezależnie od tego, czy jest to smartfon czy kamera DSLR pro, wybierz jeden typ

wideo z listy i stwórz własny �lm.

 



Gotowy na quiz?

Powodzenia!
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Quiz nr 4



Pytanie

01/03

Jak można nazwać �lmy wideo, w których opisuje się właśnie zakupiony

produkt, od jego opakowania po bardzo szczegółowe funkcje, jakie posiada?

Wideo produktowe

Filmy o rozpakowywaniu produktów



Wideo rekomendacji

Przewodniki Video (Jak to zrobić?)



Pytanie

02/03

Jaki rodzaj wideo jest prezentowany w poniższym materiale?

Best Fails of the Year in 2019 (So Far) | FailArmy

Film edukacyjny

Wideo z gier

Wideo rekomendacji

Wideo blog (Vlog)

https://www.youtube.com/watch?v=wZ_9KTAg1Yo


Pytanie

03/03

Który rodzaj �lmów wideo najprawdopodobniej stanie się wirusowy?

Film o rozpakowywaniu produktów

Wideo z gier

Śmieszny �lmik

Wideo produktowe





Czym są internetowe platformy wideo?
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Internetowe platformy wideo

Platformy wideo umożliwiają użytkownikom

przesyłanie, przechowywanie i dostarczanie treści



Główne udogodnienia platform wideo online to:

Narzędzia do tworzenia i edycji �lmów wideo

Analizy statystyczne

Integracja różnych formatów wideo

Odtwarzacze wideo i listy odtwarzania

wideo oraz wykorzystywanie ich w celach

marketingowych (np. generowanie leadów, konwersja,

reklama). Mogą one również być odnoszone do chmur

wideo, graczy wideo lub platformy hostingowe wideo.

Na potrzeby tego kursu skupimy się wyłącznie na

bezpłatnych rozwiązaniach.



Udostępnianie wideo

Podpisy

Bezpieczeństwo danych

Narzędzia: tagi, opisy i podsumowania wideo
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DOWIEDZMY SIĘ WIĘCEJ O PLATFORMACH

INTERNETOWYCH!



YouTube

Założony: 2005 r

Siedziba główna: San Bruno, Stany Zjednoczone

Strona internetowa: www.youtube.com

YouTube umożliwia użytkownikom

przesyłanie, przeglądanie, ocenianie,

udostępnianie, dodawanie do list

odtwarzania, raportowanie,

komentowanie �lmów i

subskrybowanie ich innym

użytkownikom.

Dostępne treści obejmują klipy wideo, klipy

telewizyjne, teledyski, krótkie i dokumentalne �lmy,

nagrania audio, zwiastuny �lmów, transmisje

strumieniowe na żywo i inne treści, takie jak vlogi,

krótkie oryginalne �lmy wideo i �lmy edukacyjne.

W �lmach wideo znajdują się reklamy.
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Vimeo

Założony: 2004 r

Siedziba główna: Nowy Jork, Stany Zjednoczone

Strona internetowa: www.vimeo.com

Vimeo jest platformą wideo bez reklam,

świadczącą bezpłatne usługi w zakresie

oglądania wideo jako konkurenta

YouTube.

W 2008 roku Vimeo ogłosił, że przestanie

udostępniać �lmy z gier ze względu na ich

niezwykle długi czas trwania. Zakaz został jednak

zniesiony w 2014 roku.

W marcu 2017 roku Vimeo wprowadziło obsługę wideo 360 stopni.
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Facebook

Założony: 2004 r

Siedziba główna: Menlo Park, Stany Zjednoczone

Strona internetowa: www.facebook.com



Jest to platforma mediów

społecznościowych oferująca bezpłatne

przesyłanie i przechowywanie �lmów w

sekcji wideo.

Facebook czerpie większość swoich przychodów

z reklam, które pojawiają się na ekranie i w

kanałach informacyjnych użytkowników.

Dostęp do Facebooka można uzyskać z urządzeń z dostępem do Internetu, takich jak

komputery, tablety i smartfony. Po zarejestrowaniu się użytkownicy mogą utworzyć pro�l

dostosowany do ich potrzeb.

ĆW I C ZE NI E



ĆWICZENIE

Zarejestruj się na jednej z internetowych platform wideo,

skon�guruj swój kanał, dostosuj go i wyślij wszystkie �lmy

wideo, które zrobiłeś podczas poprzednich działań.



Gotowy na quiz?

Powodzenia!
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Quiz nr 5



Pytanie

01/02

Która platforma wideo online jest wolną od reklam usługą hostingu?

Vimeo

YouTube

Facebook



Pytanie

02/02

Która platforma wideo online zakazała nagrań wideo z gier w latach 2008-2014?

Vimeo

YouTube

Facebook


